
Földi élet
                                              

A földi életben legyetek tudatában isteni eredeteteknek. És tudjátok azt is, hogy erőt és világosságot 
csak Velem kapcsolódva kaphattok újra. Az isteni tulajdonságokat csak a szeretet, a világosság 
reátok sugárzása adja meg. Nem lehetetlen, hogy visszatérjetek az isteni ős-állapotba, és valóban 
istenek legyetek, ami a kezdeti rendeltetésetek volt. 7401.

A földi életben le kell mindent faragni, ami a korábbi megtestesülésekből még a lélekhez tapad. 
Vagyis le kell győzni az állati ösztönöket, és az anyag utáni kívánságot, mert ezek még az előző 
fejlődésekből maradtak vissza, és erősen tapadnak a lélekhez. 5198.

A föltámadás mindenki részére biztos. De, hogy mikor lesz az ideje, azt magatok határozzátok meg. 
A föltámadást helyesen kell elképzelnetek. Igaz ugyan, hogy föltámadásotok, az anyagi testben 
végbevitt tetteitek kiértékelése alapján történik. S vagy az életre támadtok fel, vagy - ha tetteitek 
ellenetek tanúskodnak - a halálra, a szilárd anyagba való száműzetésre. 7262.

Azért kerültetek a földi világba, hogy ott keressétek a szellemi világot. Kaptatok ehhez egy 
csodálatos ígéretet is: ha elsősorban Isten Országát keresitek, minden mást megkaptok. Már ez is 
arra késztethetne, hogy eleget tegyetek kívánságomnak, hiszen ígéretemmel megtakaríthatjátok 
magatoknak a létért való küzdelmet. 7540.

A céltudatos földi élet soha nem hiábavaló. Szellemi eredményeket kell hozzon, ellenben az öncélú 
élet szellemi nyereség nélkül marad. Amint valaki szeretetre kész, felmerülnek benne életcéljának 
kérdései, és megváltozik a gondolkodása. 7100.

Tanuljatok meg szerető szemmel nézni mindenre, ami eddig undort és ellenszenvet keltett bennetek.
Ami bizonyíthatóan kártékony, nyugodtan tehettek ellene és lezárhatjátok fejlődési menetét. Isten 
akarata is az, hogy ezeknek a teremtményeknek ne legyen hosszú életük, ezért jogosultak vagytok 
élettartamuk lerövidítésére. 7098.

Szükségetek van Rám. Másképp nem teljesítitek földi életetek célját: hogy elváltok attól, akit 
egyszer szabadon követtetek, és visszafordultok Hozzám, az Istenetekhez, és Örök Atyátokhoz. Én 
mindig kész vagyok segíteni, hogy megszabaduljatok tőle. De ezt a segítséget is kérnetek kell. 
Akaratotok kinyilvánítása egyben azt jelenti, hogy Én megszabadítalak bennetek. 6860. 

Aki egyedül csak az értelmére támaszkodik, annál a betű öl. Egyedül a szellem tesz elevenné. Ha 
előtte nem adja át magát Nekem, hogy vezessem gondolatmenetét, akkor a betűk valóban halálra 
viszik. Mert Ellenfelem is szavaim betűivel dolgozik, amit aztán teljesen más értelemmel magyaráz,
így a legnagyobb tévedés is elfogadhatónak tűnik. 6541.

Felebarátotok ellen elkövetett minden bűn megterhel benneteket, s így Ellenem is vétkeztek, Aki a 
szeretet parancsát adtam nektek. Nehéz lesz hordozni a bűnötök terhét a túlvilágon, ha azt a Földön 
le nem törlesztitek. 3906.

Az Istenhez törekvő embernek át kell élnie a belső küzdelmeket, hogy megerősödjön, és 
végérvényesen Isten mellett döntsön. Mert küzdelem nélkül semmi sem érhető el, és ha mégis, 
akkor annak csekély az értéke. Viszont az isteni adomány, az öröklét annyira értékes, hogy semmi 
fáradság nem nagy érte. 1545.



Az örökélet dicsőséges mivoltát Isten elrejtette az ember elől, mert befolyásolná gondolatait és 
tetteit. Az ember képtelen lenne másra gondolni, csak arra, hogy kiküzdje magának az örök 
dicsőséget. De ekkor nem válhatna soha tökéletessé, mert a tökéletesség szabad ösztönzésből eredő 
életvitelt kíván, és nem olyant, amit jutalomért tesznek. 2284.

Minél inkább megtanultok szellemben látni, annál kevésbé érzitek a Föld terhét, és ahogy Isten 
Szelleme elevenné tesz bennetek, minden anyag urává váltok. Viszont, hogy Isten Szellemét életre 
ébresszétek magatokban, minden értelmeteket arra kell irányítanotok, hogy a földi életet csakis 
szellemi javatokra használjátok. 759.

Keressétek a fájdalom csillapításának, a béke megteremtésének lehetőségeit, hogy szolgálhassatok 
az embereknek a Földön, és megállás nélkül a Mennyei Atyátoknak. Csak aki szolgál, az lesz nagy 
szellemben, de aki magát felemeli, azt megalázzák. 437.

Adjátok át magatokat Nekem, és attól az órától kezdve az Én kíséretem mellett vándoroltok az 
életben. Gondolkodásotok, tetteitek és akaratotok megfelel akaratomnak, mert Magam 
munkálkodhatok bennetek Szellememen keresztül. Ekkor veszély nélkül mehettek át a földi életen, s
biztosan eléritek a célt. 6720.

A tiszta igazság átadása csak akkor lehetséges, ha az ember megnyílik, hogy a legmagasabb helyről 
kapja meg azt amire vágyódik: az Istenből való tiszta igazságot. Ez elsősorban szellemi ismeretre 
vonatkozik, de a földi dolgokban is helyes kormányzást kap. Belső bizonyossága, szilárd 
meggyőződése lesz a legjobb biztosíték, hogy helyes úton jár. 6874.

A Mennyországhoz a Földön keresztül vezet az út, ezt nem lehet kiiktatni. Az ember itt, Isten 
ellenfelének birodalmában él, fejlődése utolsó állomását itt kell megtennie. De ezt legyőzheti, 
uralkodhat a dolgok fölött, és átmehet a földi világon anélkül, hogy az túl nagy hatást gyakorolna 
rá, vagy érzékszervei vágyódnának utána. 5825.

Igazságérzet kell legyen az emberben, különben nem tudná megítélni a szeretetlennek tűnő 
cselekedetet. Aki annyira mindenek fölött állónak érzi magát, hogy nem tűr semmi ellentmondást – 
mert tévedhetetlennek hiszi magát –, az soha nem fog helyesen gondolkodni, mivel nem adja meg 
az embereknek ugyanazt a jogot mint magának. 1869.

Bármit csináltok, kérjétek mindenhez segítségemet. Nélkülem ne kezdjetek semmihez, nélkülem 
egy útra se térjetek. Engedjetek mindig előre menni, és akkor Én leszek az a cél amit biztosan 
elértek. És akkor minden áldott lesz, amihez hozzákezdtek. 5785.

Bízzátok Rám magatokat, s így a helyes gondolkodásra és cselekedetre lesztek képesek, s arra hogy 
eredményesen dolgozzatok Értem és Birodalmamért. A dolognak mégis az lesz a látszata, mintha 
mindent saját akaratotok szerint gondolnátok és tennétek. Nem lépek előtérbe annyira, mintha 
akaratom végbevitele kényszer lenne, ennek ellenére az Én akaratomat juttatjátok kifejezésre. 5785.

A kegyelmi áramlás nyitva van minden ember számára, tehát mindenki elérheti a Földön a 
tökéletességet. Egy ember sincs hátrányban, és senki sincs olyan előnyben, hogy több kegyelmet 
kapna mint a másik. De az megtörténhet, hogy az egyik nagyobb kegyelmi kincset emel magához, 
míg a másik figyelmen kívül hagyja, és elmegy mellette. 6877.

A „Ne ölj!” parancs is teljesül önmagától, ha szeretettel gondoltok embertársaitokra. Mert a szeretet
soha nem okoz kárt, és soha nem tör más életére. Ezért felelőtlenül nagy bűnt vállal magára az, aki 



megszüntet egy emberi életet, ha azt erőszakosan megszakítja, jogtalanul fosztja meg kegyelmi 
ajándékomtól (a földi élet lehetőségétől) a lelket. 4979/3.

A földi élet elvétele soha nem hagyható jóvá, még ha nemes szándékból történik is. A test életét ne 
tekintsétek a legfontosabbnak, hogy emiatt csak a test életére figyeljetek. De még kevésbé szabad 
oly jelentéktelennek tekinteni, hogy azt higgyétek, önhatalmúlag véget vethettek neki. Mert a lényeg
ismét az, hogy testi életet csak azért kap a lélek, hogy magasra fejlődjön benne. 4979/3.

Földi hatalom kényszerítésére, vagy amikor az ember önvédelemből cselekszik, hogy saját életét 
megtartsa, amikor bensőleg tiltakozik a legdurvább szeretetlenség ellen, de nem tud szembeszegülni
a földi paranccsal, akkor mindig csak a beállítottságát értékelik annak, aki a „Ne ölj!” parancsolat 
ellenére kénytelen cselekedni. Viszont amikor az ember a szívében sérti meg e parancsot, ott teljes a
felelősségrevonás. 4979/3.

A „Ne ölj!” parancsot kaptátok, és ezt mindenkor vegyétek figyelembe. Minden ember kötelessége 
is az ehhez hasonló parancsot követni, megóvni az életet, tehát joga is, hogy saját vagy mások életét
védelmezze. Aki viszont szabad akaratból, saját vagy mások veszélyeztetettsége nélkül elveszi 
embertársa életét, az vét e parancs ellen, és ezért felelnie kell. Isten ítélkezik majd jog és igazság 
szerint. 6156.

Az ember élete Isten ajándéka, amit meg kell védenie mindenkinek, aki erre képes, mert az életet a 
lélek érlelődésére kapta, ezért nem szabad könnyelműen odaadnia. A saját életét óvhatja, tehát 
önvédelem esetében nem lesz felelősségre vonva, de felelősségre lesz vonva, ha nem védte meg 
mások életét, amikor megtehette volna. Ez egyszerűen a felebaráti szeretet parancsa, amit teljesíteni
kell. 6165.

A jóért, igazságosságért, a jó dolog érdekében végzett küzdelem, nincs az isteni akarat ellen, mert 
mindig van jó és isteni, amit támogatni kell, amíg nem a kapzsiság és igazságtalanság a küzdelem 
oka. Az igaz ügyért való küzdelem mindig megkapja Isten jóváhagyását. Az ember álljon ki mindig 
az igaz és jó terjesztése mellett. 1499.

Az emberi szervek vágyainak kielégítése nem feltétlen létszükséglet. Az ember igen jól nevelheti 
önmegtartóztatásra és önlegyőzésre ösztöneit. Mert minél jobban kielégíti vágyát, az annál inkább 
fokozódik, de erős akarattal teljes mértékben megfékezheti, ha tudatos arra, hogy milyen kárt okoz 
lelkének a test hiánytalan kielégítése. 850.

Amikor nemcsak a testi vágyaitoknak akartok megfelelni, megszüntetitek a veszélyt, hogy alacsony 
szellemi szubsztanciák zaklassák szokatlan mértékben testeteket. Az ételek kiválasztására örök 
Rendem szerinti életviteletek jelez, a helyes érzéssel. Ezekből mindegyik lehet hasznos vagy káros, 
ha nem tartotok mértéket, vagy ha alacsony vágyak ingereit akarjátok csillapítani. 8041.

Igyekezz megérteni embertársad hibáit, és figyelmeztesd szeretetteljesen, de ne élj vissza 
gyengeségével, hogy próbálod lekicsinyelni, és így magadat jobbnak feltüntetni. Tarts ki az igazság 
mellett, tudásod és lelkiismereted ellenére ne dicsérj meg senkit, ha az nem érdemli meg. Távol 
legyen tőled minden szeretetlenség, és előnyszerzés mások hátrányára. 4982/2.

A Föld a siralom völgye. Nektek készült, hogy elérjétek itt rendeltetéseteket. Ezért kell megadni a 
lehetőséget minden gonosz hatalomnak, hogy harcoljon értetek, és ti kipróbálhassátok rajtuk 
erőtöket, mert e nélkül nem éritek el végső célotokat. 334.



Akihez közelebb áll Isten, mint a világ, az a világot csak annyiban veszi tekintetbe, amennyiben az 
teste fenntartásához kell. Ne engedje senki, hogy a világ rátegye a kezét. Folytonos a világgal való 
küzdelem, és ez annál kevésbé érinti, minél kevesebbet törődik vele. Még akkor is így lesz, amikor 
környezete a legnagyobb nyugtalanságot éli át! 5680.

A földi utat minden visszaemlékezés nélkül kell megtennetek, nehogy az határozza meg, mit 
akartok, gondoltok és tesztek. Ha csak csekély visszapillantástok is lenne, a rémülettől már nem 
lennétek életképesek. Vagy a nagy félelem hajtana, hogy megtegyetek mindent amit követelnek 
tőletek, csakhogy elkerülhessétek borzalmas sorsotokat, és megszabaduljatok minden anyagi 
formától. 7127.

A sötét világ is akaratom alatt áll, és ha a legrosszabb nézeteket is követik, kivitelezésüket 
elsősorban engedélyem teszi lehetővé. Ezt olykor – később – áldásnak ismeritek fel, ezért nem 
tiltom el teljesen ezen erők tevékenységét. Higgyetek szeretetemben, bölcsességemben és 
hatalmamban. 7145.

Kereszthalálommal lehetővé akartam tenni számotokra, hogy örök boldogságra jussatok. Ezzel a 
tettel nem a földi paradicsomi életet akartam megvásárolni nektek. Ennek ellenére elviselhetőbbé 
alakíthatjátok magatoknak a földi életet, ha bensőséges kapcsolatban éltek Velem. Akkor már 
semmi nem hat rátok nyomasztóan vagy terhelően, mert minden, ami ér benneteket, szeretetem 
bizonyítéka. 6240.

Hagyjátok, hogy megragadjon a szeretetem, és boldog teremtmények lesztek már a Földön is. 
Lépjetek tudatos kapcsolatba Velem, és megszabadultok lelketek ellenségétől, aki nem képes 
követni benneteket, ha a közelségemet keresitek. Gondoljátok meg, hogy már az Utánam való vágy 
is szabaddá tesz, mert közeledhetek hozzátok, és ahol Én vagyok, onnan Ellenfelem menekül. 5961.
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